River County Stomp
32 takter 4 wall, High Beginner Linedance.
Koreograf: Barry & Dari Anne Amato (Januar 2009).
Musikk: We're All Here ‐ River County
Start dansen ved vokalen etter 24 taktslag ( sekunder).
Motion: Smooth (Two‐Step). Tempo: 78 / 156 BPM.
1 – 8 Traveling Weave forward, Stomp, Stomp.
1,2 Step venstre diagonalt fram til venstre (1), Step høyre i kryss bak venstre (2).
12:00
3,4 Step fram på venstre (3), Step høyre diagonalt fram til høyre (4).
5,6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step fram på høyre (6).
7,8 Stomp venstre fot inntil høyre 2x (7,8).
9 – 16 Vine 1/4 turn, Hold, Rock Step, 1/2 turn, Hold.
1,2 Step venstre til venstre side (1), Step høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3), Hold (4). 09:00
5, 6 Step fram på høyre (5) Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6)
7,8 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (7), Hold (8).
03:00
17 – 24 Left Grapevine, Stomp, Right Grapevine, Stomp.
1,2 Step venstre til venstre side (1), Step høyre i kryss bak venstre (2).
3,4 Step venstre til venstre side (3), Stomp høyre fot litt fram (4).
5,6 Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
7,8 Step høyre til høyre side (7), Stomp venstre fot litt fram (8).
25 – 32 Together, Stomp forward, Together, Stomp forward, Coaster Step into
1/2 turn.
1,2 Step venstre inntil høyre (1), Stomp høyre fot litt fram (2).
3,4 Step høyre inntil venstre (3), Stomp venstre fot litt fram (4).
5,6 Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (6).
7,8 Step fram på venstre (7), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (8). 09:00
Tag 1: Danses etter vegg nr. 3 og 8.
1,2 Brush venstre fot framover (1), Brush venstre fot bakover og i kryss over
høyre (2).
3,4 Tap venstre tå i gulvet i kryss over høyre (3), Hold (4).
Tag 2: Danses etter vegg nr. 5.
1,2 Stomp venstre fot litt fram (1), Step venstre inntil høyre (2).
3,4 Stomp høyre fot litt fram (3), Step høyre inntil venstre (4).
5,6 Brush venstre fot framover (5), Brush venstre fot bakover og i kryss over
høyre (6).
7,8 Tap venstre tå i gulvet i kryss over høyre (7), Hold (8).

Sekvens: 32, 32, Tag 1, 32, 32, Tag 2, 32, 32, 32, Tag 1, 32 resten av dansen.

